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Město Jihlava má k 28. 2. 2014
přihlášeno k trvalému pobytu 
   50.429 obyvatel.

Přehled pohybu obyvatel
v měsíci únor 2014

STRANA 2 Aktuality NJR – DUBEN 2014

letos již uplynuly 3 roky od kon-
ference „Kultura v našem městě“ 
a statutární město Jihlava má zájem 
se opět setkat se všemi, kteří chtějí 
o kultuře v Jihlavě mluvit, diskuto-
vat, kritizovat, ale třeba i chválit. 

Radnici zajímají názory všech, 
kteří mají o kulturu zájem a kterých 
se kultura dotýká. Bylo by dobré sly-
šet názory těch, kteří v kultuře pra-
cují profesionálně, ale i těch, kteří 
dělají kulturu ve svém volném čase. 
Jaký je současný pohled na kulturu 
v našem městě, jaký je postoj pořa-
datelů k městu, zda vyhovuje žada-
telům grantový systém a posouzení 
sytému z jejich pohledu, zda je vy-
užívána výlepová služba a názory 
na ni, zda jsou dostatečné prostory 
pro pořádání kultury, zda je využí-
ván kulturní a sportovní kalendář na 
webu města k propagaci a koordinaci 
akcí ve městě, co ve městě chybí …? 
Rádi bychom, abyste přišli s vlastní-
mi nápady a návrhy, které by mohly 
přispět k rozvoji a oživení kulturní-
ho života v našem městě.

Bylo by samozřejmě dobré slyšet 
i názory ostatních obyvatel města, 
návštěvníků kulturních akcí a kul-

turních příznivců. Čím obohatit 
kulturní život města k zabezpečení 
pestrosti, zjistit od nich, co je trápí 
v souvislosti s kulturou ve městě a co 
je naopak těší?

Chceme připomenout význam-
né kulturní akce města Jihlavy. Víme 
vlastně všichni, které to jsou? Jsme na 
ně dostatečně hrdí, protože reprezen-
tují naše město daleko za hranice kraje 
a často i za hranice naší země? Měly by 
se mezi ně zařadit některé další? 

Letošní kulturní konference si nese 
ve svém podnázvu mott o: „POJĎTE 
S NÁMI O KULTUŘE MLUVIT“. 
Uskuteční se 29. května 2014 od 15 
hodin v Divadle otevřených dveří 
(DIOD).

Návratky je třeba zaslat elektronicky 
do 9. května 2014 na e-mailovou adre-
su: alena.zapotocna@jihlava-city.cz. 

Formulář najdete na www.ji hlava.cz, 
aktuálně. 

Srdečně zveme všechny ty, kdo 
mají zájem o kultuře mluvit.

PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek,
náměstek primátora,

Vítězslav Schrek,
předseda komise pro kulturu RM

Vážení kulturní přátelé,

Z vyhlašování krajského kola soutěže Zlatý erb 2014 si zástupci Jihlavy od-
nesli dvě první místa. Krajské město má už poněkolikáté nejlepší web mezi 
městy. První místo má rovněž v kategorii Nejlepší služba s projektem Kam 
letí (naše) smetí – na adrese www.odpadyjihlavy.cz jsou dostupné informace 
k tématu nakládání s odpady pro širokou veřejnost i podnikatele, na stránce 
je rovněž tzv. Kniha hříchů, tedy aplikace, jejímž prostřednictvím může kdo-
koliv radnici hlásit výskyt černé skládky. Jihlava v obou kategoriích postupuje 
do celostátního kola soutěže Zlatý erb. 

Jihlava získala cenu za nejlepší web města v celorepublikovém kole už tři-
krát (v letech 2008, 2003 a 2000), několikrát byla hodnocena jako druhá nej-
lepší v zemi. Jihlavský web byl oceněn i v evropském hodnocení Eurocrest. 
 -lm-

Jihlava má dvě prvenství 
v soutěži Zlatý erb 2014

Sedmnáct českých i moravských 
měst se zapojí do čtvrtého ročníku 
soutěže Do práce na kole a společně 
tak poukážou na výhody pohybu po 
městě na kole. 

Tisíce lidí z fi rem a institucí šláp-
nou v květnu do pedálů a začnou 
jezdit do práce na vlastní pohon. Ve 
hře jsou hodnotné ceny pro týmy 
i jednotlivce a fi rmy se mohou utkat 
o titul Cyklozaměstnavatel roku.

Zaměstnanci, kteří v Jihlavě pracují, 
mohou v květnu přesednout na kolo 
a vyzkoušet si, jak vypadají ulice z jiné 
perspektivy. Stačí, když s kolegy sesta-
ví 2 – 5členný tým a zaregistrují se na 
stránce www.dopracenakole.net. 

Ti, kteří budou v květnu jezdit nejpil-
něji, mají šanci vyhrát zajímavé ceny. 

V Jihlavě například kolo, poukáz-

Jezděte v květnu s kolegy 
do práce na kole

ky, vybavení na kolo atd. Soutěží se 
v pravidelném dojíždění, kreativitě 
a v kategorii o největší cyklistickou 
absurditu. 

Titul Cyklozaměstnavatel roku zís-
kají v každém městě fi rmy, které své 
zaměstnance nejvíce podpoří, na-
příklad umístí před své sídlo stojany 
nebo zavedou bonusy pro zaměst-
nance dojíždějící na kole. 

Loni v Jihlavě vyhrála fi rma Bosch 
Diesel, s. r. o., která se podmínkám 
cyklodopravy věnuje dlouhodobě.
 -lm-

S platností od 1. dubna 2014 
bude z důvodu generální opravy 
dálničního mostu na D1 uzavře-
na také pro autobusy Dopravního 
podniku na lince č. 12 komunika-
ce spojující Pávov a Červený Kříž 
– část Antonínova Dolu.

Tato uzavírka významným způ-
sobem zasáhne do vedení linky 12, 
vzhledem k tomu, že v uvedeném 
prostoru se nachází čtyřproudá ko-
munikace, která komplikuje prosté 
objetí uzavřené části. 

Problém bylo nutné řešit obou-
směrně tak, aby systém náhradní do-
pravy byl pro cestující srozumitelný, 
aby co nejméně narušil stávající jízd-
ní řád linky 12, ale také za přijatel-
ných mimořádných nákladů.

V další části uvádíme řešení to-
hoto problému:

Od 1. 4 .2014 bude na ulici Pá-
vovská před bývalým objektem 
Domácích potřeb zřízena nová 
obousměrná zastávka „Pávovská-
přestupní“, kde bude zastavovat au-
tobusová linka 12 a autobusová linka 
X zde bude mít konečnou. 

Z této zastávky bude linka 12 ve 
směru do A.Dolu pokračovat nájez-
dem na čtyřproudou komunikaci ve 
směru na Havlíčkův Brod a na kři-
žovatce u Tří Věžiček odbočí doleva 
na zastávku „U Červeného Kříže“ 
a dále bude pokračovat po své pů-

Změny na lince MHD do Pávova
vodní trase na konečnou do A. Dolu. 
V opačném směru linka 12 z koneč-
né v A. Dole a ze zastávky „U Červe-
ného Kříže“ najede na čtyřproudo-
vou komunikaci ve směru do Jihlavy. 
Na svoji původní trasu se vrátí na 
ulici Pávovská, kde bude zastavo-
vat na „Pávovská-přestupní“. Jízdní 
řád linky 12 v obou směrech, který 
platí v současné době, zůstává stejný 
i v době výluky. 

Z předchozího je zřejmé, že nová 
trasa linky 12 vynechává zastávky 
„Bosch Diesel, odb., Starý a Nový 
Pávov“. Pro cestující z oblasti vyne-
chaných zastávek bude zřízena nová 
výluková linka s označením X, která 
pojede po trase těmito zastávkami 
„Nový Pávov, Starý Pávov, Bosch 
Diesel, odb., na zastávku Pávovská-
přestupní“, kde bude konečná a ces-
tující zde budou mít možnost pře-
stoupit na linku 12. 

Jízdní řád této linky až na několik 
výjimek umožní přestup na linku 12 
v obou směrech s čekací dobou max. 
do 10 minut.

Cestující ze směru od Velkého Be-
ranova, který má jednu z cílových 
zastávek „Bosch Diesel, odb., Starý 
nebo Nový Pávov“, musí z autobu-
sové linky č. 12 vystoupit na zastávce 
„Pávovská-přestupní“ a dále pokra-
čovat linkou X. 

V opačném směru musí cestují-
cí z Pávova použít linku X a na za-
stávce „Pávovská-přestupní“ pře-
stoupit na linku 12 a pokračovat ve 
směru do Jihlavy a Velkého Berano-
va. Na autobusových linkách 12 a X 
platí tarif jízdného MHD v Jihlavě 
v plném rozsahu. Cestující s použi-
tím Jihlavské karty musí standardně 
značit přestup z linky 12 na linku 
X a v opačném směru z linky X na 
linku 12. 

Cestující s papírovou jízdenkou 
musí požít jízdenky dvě, nebo mít 
zakoupenou papírovou přestupní 
jízdenku. -tz-

Jihlavský region zná jména nejlep-
ších sportovců za loňský kalendářní 
rok. V hlavní kategorii zvítězil re-
prezentant Jihlavského plaveckého 
klubu Axis Vojtěch Simbartl. 

Vyhlášení výsledků 14. ročníku 
ankety Sportovec Jihlavska proběh-
lo v divadelním sále DKO Jihlava.

 -cio-

Sportovcem roku 
je Vojtěch Simbartl

Vážení přátelé, odbor školství, kul-
tury a tělovýchovy vyzývá všechny 
pořadatele kulturních a sportovních 
akcí konaných v období 1. červen – 
30. září 2014 na území města Jihlavy. 

Jako již v letech minulých, tak 
i letos statutární město Jihlava vydá 
souhrnný kalendář akcí koncem mě-
síce května v nákladu cca 4.000 ks.

Tištěný program akcí je určen pro 
širokou veřejnost – občany, ale zá-
roveň i návštěvníky našeho města 
v období turistické sezony. 

Na základě uvedených skutečnos-
tí vás žádáme o zaslání písemných 
podkladů, a to do 5. května 2014 na 
adresu: Magistrát města Jihlavy, Tu-
ristické informační centrum – Mar-
cela Medová, Masarykovo nám. 2, 

586 28 Jihlava nebo elektronicky na 
adresu: Marcela.Medova@jihlava-
city.cz. Prosíme o dodržení termínu 
z důvodu zadání do tisku.

V podkladech uveďte:
datum, název a stručný popis 

akce, hodinu a místo konání, přesný 
název pořadatele a výši vstupného. 
Pokud budete organizovat více akcí 
v daném období, uveďte je posloup-
ně dle jednotlivých měsíců.

Věříme, že tato tiskovina přispěje 
stejně tak, jak již mnoho předešlých 
let, k ucelenému přehledu kultur-
ních, společenských a sportovních 
akcí konaných v našem městě.

Mgr. Tomáš Koukal, 
vedoucí odboru

Všem pořadatelům kulturních a sportovních akcí:
Kalendář kulturních 

a sportovních akcí červen – září


